
Utrecht en de Stadhouders. 

Enige episoden uit de 17de en 18de eeuw. 

door K. Potjewijd 

Het is bekend, dat in de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Neder
landen de Stadhouderlijke en de Stadhouderloze Tijdperken elkaar afwisselen. 
Het is eveneens bekend dat de Stadhouderloze perioden niet altijd het gevolg 
waren van het ontbreken van iemand, die de Stadhouderlijke waardigheden 
zou willen of kunnen bekleden. Inderdaad, de Stadhouderloze perioden waren 
ten dele kunstmatig. Achtergrond hiervan vormde de omstandigheid dat de 
leden van de verschillende bestuurscolleges in de Verenigde Nederlanden op 
den duur geen lust hadden, het afgeworpen landsheerlijk gezag van Philips II 
in te wisselen voor een nieuw landsheerlijk gezag, ook al werd dat uitgeoefend 
door een Prins van Oranje. 
Liever bleven de bestuurders of Regenten zélf baas in de respectieve colleges 
dan zich te onderwerpen aan de persoon en de politiek van een nieuwe lands
heer. Stadhouder blijft dan ook de titel van de prinsen van Oranje, d.w.z. plaats
vervanger van de landsheer, met dien verstande dat de landsheer in 1581 plech
tig afgezworen was. 
Zéker, de Republiek der Verenigde Nederlanden was een federale staat, maar 
met bijzonder weinig federale organen; elk der samenstellende delen, iedere 
provincie was bovendien volstrekt autonoom en kon naar eigen goeddunken 
al of niet een stadhouder aan haar hoofd stellen. 
Wanneer wij de staatsvorm van de provincies afzonderlijk willen typeren dan 
kunnen wij stellen dat in Utrecht, met welke provincie wij ons hier in het bij
zonder bezighouden, de monarchale en de oligarchische vorm elkaar afwisselen 
al naar gelang er al of niet een Stadhouder aan het hoofd van de provincie 
staat. 
Deze alternerende staatsvormen vinden we prachtig terug in de eed die de Ra
den in de Vroedschap van de stad Utrecht onder de verschillende regimes moes
ten afleggen. Wanneer in november 1650 Willem II sterft en daarmee een 
Stadhouderloze periode begint, vestigt zich het oligarchisch bewind in de 
stad op de volgende wijze: in mei 1651 wordt door overlijden een vroedschaps-
plaats vacant. Er wordt een buitengewone vroedschapsvergadering uitgeschreven 
waarin: 

„. . .na rijpe deliberatie met eenparige stemmen is verstaen, dat het recht 
van stellen van Burgemeesters, Raiden in de Vroetschap ende Schepenen 
deser Stad, is en te eeuwigen dage sal verblijven bij de Vroetschap alleen. 
Vaststellende voor een onverbrekelijke Resolutie ende eeuwigen wet dat 
men hetselve recht nimmermeer in 't geheel ofte eenigen dele, in welker 
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voege ofte op wat manier sulx ook soude mogen wesen, aan iemand an
ders sal mogen toestaan. En is dese resolutie naer iteratieve lecture al-
sulcx bij resumptie gearresteert" *) 

In de eed sindsdien door de vroedschappen af te leggen vinden wij de geciteer
de woorden nagenoeg letterlijk terug. Een openlijker en duidelijker stichtings
akte van een zuivere oligarchie lijkt mij moeilijk denkbaar. 
In 1667 wordt door de Staten van Utrecht, in navolging van het besluit der 
Hollandse Statenvergadering, het Stadhouderschap „gemortificeerd": 

„De Staten van den Lande van Utrecht, in rijpe deliberatie geleyt sijnde, 
ende in de respective Leeden gedient hebbende, 't poinct waar op deselve 
alleen, ende expresselijk waren beschreven, hebben eenpariglijk goedge
vonden en vastgesteld, dat het Stadhouder Ampt van dese Provincie, in 
alle sijne deelen ten eeuwigen dagen sal wesen en blijven gemortificeert" 2) 

Vernietiging dus van de civiele bevoegdheden van de Stadhouder in den Lande 
van Utrecht. De onverenigbaarheid van de civiele en de militaire waardigheden 
van de Stadhouders zou al een ernstige verminking van het ambt betekenen. 
De stad Amsterdam had reeds in 1650 de civiele en de militaire bevoegdheden 
onverenigbaar verklaard. In 1670 wordt in de „Actie van Harmonie" door al
le provincies dit beginsel aanvaard. 
In datzelfde jaar wordt te Dover een geheim verdrag getekend waarbij twee 
Europese monarchen zich verbinden tegen de oligarchische Republiek der Ver
enigde Nederlanden „die alle negotie tot zich trekt en alle koningen de wet 
wil stellen". 
Pieter de Groot, de gezant van de Republiek in Parijs, die in februari 1671 over 
de samenzwering naar Den Haag schrijft, voegt daar aan toe: 

„om hetwelk met succes tegen te gaan, meent men het zekerste te zijn, 
dat men de Republiek in een souvereiniteit verandert ende die stelle in 
handen van den Prinse van Oranje, die daardoor aan zijn promoteurs 
geobligeert zijnde, vertrouwd werdt zich met derselver interesten te zul
len voegen".3) 

In dit laatste zou Prins Willem III zijn „promoteurs" teleurstellen; wel heeft 
de gezamenlijke aanval van de Franse en de Engelse koning zijn verheffing tot 
Stadhouder en aanstelling tot Kapitein- en Admiraal-Generaal tot gevolg. 
Japikse schrijft in zijn „Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau": 

„Uit eigen kracht wierp de bevolking in de meest Hollandse steden, waar 
formele oproeren uitbraken, de papieren staketsels omver, waarmee de 
regenten hadden getracht de Oranje-macht in te dammen. 
. . . De Staten-Generaal herstelden op 8 juli (1672) het kapitein- en 

admiraalschap, waarmee ook de „Acte van Harmonie" in de prulle-
mand verzeilde". 4) 

Feitelijk is Willem III op dat moment alleen nog maar Stadhouder in Holland 
en Zeeland; Utrecht, Gelderland en Overijssel worden „in de macht van de 

1) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie inv. nr. 121, Resolution van de Vroed
schap, 22 mei 1651. 
2) v. d. Water, Deel I p. 168. 
3) Geyl, Deel II. p. 69. 
4) Japikse, Deel I. p. 257. 
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Vijanden gehouden" en in Groningen en Friesland vervulde de Friese Tak van 
het Huis van Nassau het Stadhoudersambt. Als Kapitein-Generaal staat Willem 
III echter aan het hoofd van alle troepen in de Republiek. 
Na het vertrek van de Franse troepen vestigt de Stadhouder in de Provincies 
Utrecht, Gelderland en Overijssel een nagenoeg absolutistisch bewind: deze 
gewesten krijgen ieder een „Regeringsreglement". 
Voortaan zal de Stadhouder de benoemingen doen in de meeste bestuurscolleges 
in die provincies, óók in de Utrechtse Vroedschap. In de eed die de vroed
schappen voortaan moeten afleggen verandert niet veel, alleen de bovengenoem
de oligarchische passage komt te vervallen. 
In 1702 komt Stadhouder Willem III, inmiddels Koning van Engeland gewor
den, na een val van zijn paard te overlijden, evenwei „zonder wettige descenden
ten na te laten". Burgemeesters van Utrecht concluderen daaruit dat: 

„Het Stadhouderschap deser Provintie (daardoor) quam te cesseren ende 
het reglement op de forme van Regeringe, in den jare 1674 gearresteert, 
te eenen male te vervallen; alsulx in de boesen van de regering wederge-
keert was de faculteit ende het recht om zodanige ordre ende forme van 
Regering te beramen ende vast te stellen zoals ten meeste nutte van de 
Stadt ende Privilegen komt te vereijsschen" 3) 

Enige dagen later wordt in een buitengewone Vroedschapsvergadering vast
gesteld: 

„dat dezes Stads regeringe metterdaad wedergekomen is, in deselve forme 
en Staat als den 22en en 24en May ouden stijl in den jare 1651 is 
gearresteert." r>) 

Hiermee is de Oligarchische clausule weer in de Vroedschapseed opgenoemen. 
Met het overlijden van Prins Willem III sterft de Hollandse tak van het Huis van 
Oranje uit. 
In 1695 had Prins Willem III zijn Friese neef, Johan Willem Friso, geboren in 
1687, tot universeel erfgenaam aangewezen. In 1702 staat deze Prins nog onder 
voogdij van zijn moeder en in 1707 pas zal hij het Stadhouderschap in Fries
land en Groningen zélf ter hand nemen. In 1711 heeft hij het ongeluk bij een 
overtocht over het Hollands Diep bij Moerdijk te water te raken en te ver
drinken. Bij zijn leven was in het gezin van Johan Willem Friso een dochter 
geboren: zes weken na zijn dood kwam in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwar
den een zoon ter wereld, Willem Karel Hendrik Friso. Deze jonggeborene zal 
straks het Stadhoudersambt in alle provincies bekleden, maar zo ver is het nog 
niet. Voorlopig staat de Prins onder voogdij. Niettemin wordt hij reeds tijdens 
zijn minderjarigheid in verschillende gewesten tot stadhouder gedesigneerd. 

„Er bleef voor Prins Willem, nadat hij meerderjarig geworden was (1729) 
en de Stadhouderschappen in zijn vier gewesten zelf had aanvaard (1729 
in Gelderland, Groningen en Drente; 1731 in Friesland), niet veel anders 
over dan geduld te oefenen." schrijft Japikse7) 

5) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie inv. nr. 121. Resolutiën van de Vroed
schap. 10 april 1702. 
6) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie, inv. nr. 121. Resolutiën van de Vroed
schap. 13 april 1702 
7) Japikse, Deel II, p. 28. 
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Dat geduld wordt in 1747 beloond. De Oostenrijkse Successieoorlog, waarin 
de Republiek de Oostenrijkse zijde houdt, brengt opnieuw vijandige Franse 
troepen op haar grondgebied. Op 1 mei 1747 vraagt men zich in de Utrechtse 
Vroedschap af: 

„of men niet bij dese hachelijcke toestand van saecken behoorde bedagt 
te sijn over het verkiesen en aanstellen van de Doorluchtige en Hoogge
boren Vorst en Heere, Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Oranje 
en Nassau, etc. tot Stadhouder en Capitain Generaal van de Provincie 
Utrecht, soo en in dier voegen als reeds in verscheyde Hollandse steden 
gepractiseerd is . . ." 8) 

Voor en aleer men tot een dergelijke aanstelling kan overgaan moeten: 
„de Heeren Leeden zijn ontslagen van den Eedt tegen een Stadhouder en 
Stadhouderlijke Regeeringe, in den jare 1651 gearresteerd en op den 
4en april 1702gerenoveert".9) 

Op 3 mei 1747, na „op de allerplegtigste wijse malkander over en weder te heb
ben ontslagen van opgemelden Eedt" stelt de Utrechtse Vroedschap de Prins 
van Oranje tot Stadhouder en Kapitein en Admiraal Generaal aan. 
Zoals het in Utrecht ging is het ook in de andere Stadhouderloze provincies 
gegaan en daarmee komt aan een tweede Stadhouderloze periode een eind. 
Het ligt voor de hand, in het licht van het voorafgaande, dat de Stadhouders 
in de loop der tijden hebben gezocht naar middelen om het ambt te continueren 
en bedacht zijn geweest op maatregelen om de uitoefening van de Stadhouder
lijke macht ook voor de toekomst veilig te stellen. 
Prins Willem II was, nog bij het leven van zijn vader, Stadhouder Frederik 
Hendrik, als diens opvolger aangewezen: in Utrecht en Overijssel in 1630 en in 
Holland, Zeeland en Gelderland in 1631. 
Zijn plotselinge dood in 1650 maakt de weg vrij voor de oligarchische regerings
vorm in de verschillende gewesten; voor Willem III, acht dagen na de plotse
ling dood van zijn vader geboren was uiteraard, toen nog niets geregeld. Na zijn 
aanstelling tot Stadhouder in 1672 volgt op 2 februari 1674 in Holland en Zee
land de erfelijk-verklaring van het ambt in die gewesten in de mannelijke lijn. 
Op 16 april van hetzelfde jaar, op de dag van de invoering in Utrecht van het 
„Regeringsreglement", dat aan Willem III nagenoeg absolute macht in dat ge
west gaf, komt dit punt in de Utrechtse Vroedschap aan de orde. Deze verga
dering wil meer dan alleen de erfelijkheid van het Stadhoudersambt in het ge
west: 

„Is voorts geresolveert ende verstaan dat wegens haer Ed. Mo. (de Staten 
van Utrecht) de saeck ter Generaliteit daerhenen op 't krachtigste sal 
worden gedirigeert, teneynde bij Haer Ho. Mo. (de Staten Generaal) het 
Capiteinschap en Admiraalschap Generaal aan HoochgemelteSijneHoog-
heyt ende Sijne Hoocheyts mannelijcke wettige descendenten, bij S.H. in 
wettigen huwelijkce te procreëren insgelijx mach worden gedefereert.. ."10) 

8) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie, inv. nr. 121, Resolution van de Vroed
schap. 1 mei 1747. 
9) GA. Utrecht, Archief van de Secretarie, inv. nr. 121, Resolution van de Vroed
schap. 2 mei 1747. 
10) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie, inv. nr. 121, Resolution van de Vroed
schap, 16 april 1674. 
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Hier wil men dus bevorderen dat de civiele én de militaire ambten van de Stad
houder erfelijk worden verklaard. In de Staten-Generaal krijgt dit zijn beslag. 
De machtspositie van Stadhouder Willem III in de Republiek is inderdaad 
ongekend maar als hij in 1702 zijn in 1695 gestorven vrouw in de dood volgt, 
doet het ontbreken van „mannelijcke wettige descendenten" de gehele opzet 
teniet. 
Een poging om zijn Friese neef als opvolger te doen aanwijzen was vastgelopen. 
De gedachten van Stadhouder Willem IV moeten in dezelfde richting zijn ge
gaan als die van zijn illustere voorganger; niet lang na zijn aanstelling tot Stad
houder in Utrecht in 1747 zal daar in de Vroedschap de kwestie van de erfe
lijkheid van het ambt aan de orde gesteld worden nu niet alleen in de mannelijke 
maar ook in de vrouwelijke lijn: 

„ . . . zodat, bijaldien zijn Hoogheid iets menschelijks overquam (dat 
God genadiglijk verhoede) minderjarige Prins of Princesse nalatende, 
men alsdan gedurende de minderjarigheid H.K.H. Mevrouw de Princesse 
van Oranje als Regentesse declareerde; dat men ten anderen, soo S.H. 
mögt komen aflijvigh te worden, sonder wettige erven na te laten alsdan 
de Stadhouderlijke weerdigheid aan Hare Koninklijke Hoogheid offereer-
de".n) 

Het zou geen overbodige maatregel blijken te zijn; Vier jaar na de aanvang 
van zijn Stadhouderschap komt Willem IV te overlijden, Anna van Hanover 
achterlatende met een dochter van 8 en een zoon van 3 jaar. 
Indien in de opvolging van Anna op dat tijdstip niet voorzien zou zijn geweest, 
had wellicht een nieuw Stadhouderloos Tijdvak kunnen aanbreken. De Gou
vernante, van haar kant, laat nu niets meer aan het toeval over: in de eerste 
jaren van haar Regentschap zorgt de Gouvernante Anna ervoor dat in alle 
Provincies een voogdij regeling tot stand komt, die aan haar zoon, de latere 
Stadhouder Willem V, de uitoefening van de Stadhouderlijke rechten verzekert, 
óók wanneer zijzelf vóór de meerderjarigheid van de prins zou komen te over
lijden. Ook deze regeling wordt effectief: Anna overlijdt in 1759 als de Prins 
nog maar 10 jaar is. 

Het is alleen en uitsluitend aan deze mijns inziens bewust genomen maatregel 
te danken dat vanaf 1747 de stadhouderlijke rechten onverkort gehandhaafd 
zijn gebleven. 
In dynastiek opzicht was de Stadhouderlijke familie zeker niet gelukkiger dan 
voorheen. De erfelijkheidsverklaring, in samenhang met de voogdij regelingen, 
verzekeren echter de ononderbroken voortzetting van het Stadhouderlijk be
wind. 

Vanaf zijn aanstelling tot Stadhouder in de provincie Utrecht in 1747, heeft 
Prins Willem IV strikt vastgehouden aan de rechten die het Regeringsreglement 
van 1674 hem in dat gewest gaf. 
Ik hoop dit verderop aan te tonen. 
Het regeringsreglement garandeerde de Stadhouder het overwicht in de Utrecht
se Statenvergadering. De Utrechtse Staten tellen in 1747 nog seeds drie Leden: 

11) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie inv. nr. 121 Resolution van de Vroed
schap, 23 oktober 1747. 
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1. de Geëligeerden 
2. de Ridderschap 
3. de Stad (Utrecht) en Steden (Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurste

de en Montfoort). 
Overeenkomstig het Regeringsreglement heeft de Stadhouder het benoemings
recht van degenen die in het College van Geëligeerden zitting hebben; feitelijk 
heeft hij dat recht ook, in het derde Lid der Staten immers worden Vroedschap
pen en Burgemeesters van Utrecht en ook in „de kleine Steden" jaarlijks door 
hem benoemd, alweer uit hoofde van het Regeringsreglement. 
Wanneer wij nu bedenken dat in de vergadering van de Staten van Utrecht 
niet per hoofd, maar per lid werd gestemd, dan is het duidelijk dat de twee Le
den van Staat die door middel van het benoemingsrecht, afhankelijk waren van 
de Prins, tesamen altijd de meerderheid in de Utrechtse Statenvergadering kon
den vormen. Dusdoende lag het gewest vast in de greep van de Stadhouder, een 
greep, waarin het zou blijven tot de val van de Republiek in 1795, zij het dat de 
Stad Utrecht ten tijde van de Patriotse woelingen in de jaren na 1780, zich tijde
lijk aan die greep wist te ontworstelen. Ik hoop nu eerst aan te tonen hoe Wil
lem IV en later de Gouvernante Anna in de eerste jaren na het herstel van het 
Stadhouderschap in Utrecht hun macht vestigen in het college van Geëligeerden 
en in de Vroedschap van de stad Utrecht. 

De aanvullende Voogdij regeling die in 1754 in de Utrechtse Statenvergadering 
wordt vastgelegd, vormt hierop het sluitstuk. 

Het college van Geëligeerden in de greep van de 
Stadhouder 

Het college van Geëligeerden vormt het „Eerste Lid" van de Staten van Utrecht; 
het had de plaats ingenomen van de Geestelijkheid die naast de Adel en Bur
gerij, belichaamd in het lid der Ridderschap en het Lid der Stad en Steden, 
vanouds in de Statenvergadering vertegenwoordigd was geweest. In de tijd van 
de Reformatie en de opstand tegen Spanje waren er uiteraard stemmen opgegaan 
om de Geestelijkheid de inspraak in de regering van het gewest te ontnemen. 
In 1582 wordt het Eerste Lid in dubbel opzicht „gereformeerd" en krijgt het 
een nieuwe Instructie: de vijf Utrechtse kapittels waaruit de vertegenwoor
digers van de Geestelijkheid voortkwamen, moesten hun banden met de Ka
tholieke Kerk verbreken; zij mogen zich voortaan uitsluitend bezighouden met 
het bestuur en beheer van hun goederen. De stad Utrecht en de Ridderschap 
kiezen of eligeren beiden uit de kapittels een aantal personen, „goede Patriot
ten, die den Hervormden Godsdienst beleeden of dien waren toegedaan", die 
tesamen voortaan het College van Geëligeerden zullen vormen. 
Er is in de jaren na 1582 nogal wat te doen geweest rondom het Eerste Lid: 
de Stad Utrecht wilde van het hele instituut af, de Ridderschap was hier echter 
„vierkant tegen". 

In 1618 hakt de Stadhouder, Prins Maurits, de knoop door: het instituut blijft 
bestaan en telt voortaan 8 leden, „een even groot getal van Edellieden en Bur
gers". Het is van belang hier vast te stellen dat adel en burgerij elkaar in het 
College in evenwicht houden. Het ingenieuze van het Regeringsreglement, dat 
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W. N. Pesters van Wulperhorst, door: J. Fournier. 
Centraal Museum, Utrecht, Cat. no. 1071. 

Willem III in 1674 invoert, bestaat hierin dat de Stadhouder het recht verkreeg 
om een „Supernumerair" of een 9de Geëligeerde te benoemen; al naar gelang 
de Stadhouder nu met de steun van de Ridderschap of met de steun van de 
Stad en Steden wenste te regeren kon hij een edelman of burger tot 9de Geëli
geerde benoemen. 
Daarmee zou de Stadhouder niet alleen de meerderheid in het College van 
Geëligeerden verkrijgen maar tegelijkertijd in de Utrechtse Statenvergadering, 
immers het Lid der Geëligeerden kon nu naar wens naast het Lid der Ridder
schap of naast het Lid der Stad en Steden opgesteld worden. En aangezien in 
de Statenvergadering niet per hoofd maar per Lid werd gestemd kon met be
hulp van Geëligeerden zodoende een meerderheid gevormd worden. 
De Geëligeerden hadden, zoals de Vroedschap van de Stad Utrecht, na de dood 
van Stadhouder Willem III in 1702 het Regeringsreglement buiten werking 
gesteld; met de aanstelling van Willem IV als Stadhouder in 1747 wordt het 
Reglement evenwel weer van kracht. 
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In december 1750 worden de Geëligeerden plotseling weer eens met één van 
die prerogatieven geconfronteerd die het Reglement nu eenmaal aan de Stad
houder verleende: bij missieve van 26 december 1750 wordt aan Geëligeerden 
kennis gegeven van het Stadhouderlijk besluit om: 

„ter vervulling van de supernumeraire plaats in het eerste Lith der Re-
geeringe 's Lands van Utrecht aen te stellen den Heer Jan Pesters". 12) 

De Geëligeerden leggen zich niet zonder meer bij deze kennisgeving neer en 
besluiten dat: 

„in respectueuse Termen zal worden te kennen gegeven dat de Heer 
Jan Pesters Haar Ed. Mo. als Mede Broeder gansch aangenaam soude 
wesen, maar dat Haar Ed. Mo. vermeynen, dat volgens het Reglement 
van den jare 1674, nu als een fondamentele wet van de tegenwoordige 
Regering geadopteerd en besworen, het aannemen van een Supernumerair 
in het Lid der Heeren Geëligeerde Raden niet bij deselve alleen geschie
den kan". 13) 

Men wil, op voze gronden overigens, de andere Leden van Staat bij deze 
benoeming betrekken. De manoeuvre haalt niet veel uit: het argument van de 
Geëligeerden was niet sterk en de Stadhouder weet in zijn antwoord de heren 
„als men soude willen subtiliseren", nog wel andere overwegingen „met vrij 
meer fondament" aan de hand te doen. 
Hij vertrouwt dan ook dat de Geëligeerden: 

„door ons nader verligt sijnde, derselve Inclinatie wel sullen willen vol
gen met aan onse Intentie te volgen door de voorn. Mr. Jan Pesters in 
gevolge onse aanstelling, hoe eer soo beter te admitteren".14) 

Dit vertrouwen wordt niet beschaamd en op 11 januari 1751 neemt Jan Pesters 
zitting in het College. 
Gijsbert Jan van Hardebroek, wiens „Gedenkschriften" voor ieder die zich 
met tweede helft van de achttiende eeuw bezighoudt een rijke bron van veelsoor
tige informatie zijn, tekent naar aanleiding van de aanstelling van Jan Pesters 
aan: 

„En (het) is waarlijk een informele saak, werdende de ordre in regerings-
wijze verandert, als meerder borgers als edellieden; edog de ridderschap 
spreekt geensints tegen".15) 

De schrijver raakt hier de kern van de zaak. 
In december 1751 valt het begin van een nieuw en taai conflict tussen de Ge
ëligeerden en de pas in haar functie getreden Gouvernante: op 18 december 
van dat jaar komen de Geëligeerden bijeen „om te delibereren en te resolveren" 
over de zesjarige commissies die met 1 mei 1752 opnieuw vervuld zullen moe
ten worden en die ter begeving aan het College staan. 
Voordat men tot de besprekingen overgaat doet de Heer van Giessenburg een 
voorstel. Johan Daniël D'Ablaing, Vrijheer van Giessenburg had sinds septem-

12) R.A. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722. 
Prothocolle van de Resolution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 28 december 1750. 
13) R. A. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht, inv. nr. 722. Prothocolle van de 
Resolution genomen bij de Heeren geëligeerden. 28 december 1750. 
14) R.A. Utrecht, archief van de Staten van Utrecht, inv. nr. 722. Prothocolle van de 
Resolution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 6 januari 1751. 
15) Hardenbroek, Deel I, p. 74. 
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ber 1747 zitting in het Eerste Lid en was dus op Jan Pesters na het jongste lid 
van het College. Zijn voorstel behelst de vraag: 

„...of niet alvorens te treden tot de begeving van de zesjarige Commis
sies, daaromtrent diende te worden communicatief gegaan met H.K.H, 
de Vrouwe Gouvernante".16) 

Onder communicatief-gaan moeten we verstaan dat, alsvorens het „placet" te 
vragen op een benoemingsvoorstel, door Geëligeerden te doen, bij de Gouver
nante wordt geïnformeerd of de voorgestelde, de goedkeuring van de Gouver
nante kan wegdragen. 
Het voorstel vindt geen bijval in het College behalve die van de Heer van Cat-
tenbroek, i.e. Jan Pesters. 
Een voordracht wordt nu opgemaakt maar nog niet verzonden: 

„Is verder goedgevonden en verstaan, dat van deze dispositie in zover 
de Commissiën in de Generaliteits-Collegiën aangaat, opening zal wor
den gedaan ter naastkomende Vergadering der Heeren Staten, teneynde 
daarop bij de Heeren Staten het Placet van Hare Koninklijke Hoogheijd 
mag worden versogt".17) 

Hier volgt men dus dezelfde tactiek als bij de aanstelling van Jan Pesters in 
december 1750; een punt waarover de stemmen verdeeld zijn in het College 
wil men in de Statenvergadering brengen en zodoende de volledige Staten van 
het gewest opstellen tegenover de Stadhouder, in dit geval de Gouvernante. 
Evenwel komen de Geëligeerden drie dagen later op dit besluit terug en nadat de 
Secretaris van de Staten de retroacta uit de tijd van Stadhouder Willem III erop 
heeft nagezien komt men overeen: 

„mede voor als nu het Placet van Hare Koninklijke Hoogheyd direct van
wege het Lid en Bij Missive van Haer Ed. Mog: zal worden versogt".18) 

Zo wordt op 5 januari 1752 de voordracht voor de zesjarige commissies naar 
Den Haag verzonden. Het antwoord blijft niet lang uit; in de vergadering van 
13 januari wordt het voorgelezen; de strekking ervan is negatief: 

„Waarop Wij Ued. Mog. wel hebben willen rescriberen dat wij ons de 
voorz. Nominatie geenszints kunnen laten welgevallen, verklarende ver
volgens bij dezen, de voorgeschrevene Genomineerde en gepresenteerde 
Personen tot de Commissiën daar bij vermeld voor niet aangenaam".19) 

In de volgende vergadering van de Geëligeerden komen de zesjarige commissies 
weer aan de orde: de voorstanders van communicatief-gaan krijgen een mede
stander in de heer Rudolf Leusden, sedert 1726 lid van het College. 
De overige heren persisteren echter expliciet bij de afwijzing van het voorstel 
dat de Heer van Giessenburg in de vergadering van 18 december 1751 gedaan 
had. 

16) R.A. Utrecht, archief Staten van Utrecht, inv. nr. 722 Prothocolle van de Réso
lution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 18 december 1751. 
17) R.A. Utrecht, archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van de 
Resolutiën genomen bij de Heeren Geëligeerden, 18 december 1751. 
18) R.A. Utrecht, Archief van de Stalen van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van de 
Resolutiën van de Heeren Geëligeerden, 21 december 1751. 
19) RA. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van de 
Resolutiën genomen bij de Heeren Geëligeerden. 13 januari 1752. Brief d.d. 11 januari 
1751. 

43 



Een nieuwe voordracht wordt opgesteld en nog diezelfde avond naar Den Haag 
verzonden; drie personen worden bij de „rescriptie" voor „aangenaam" ver
klaard : 

1. de Heer van Giessenburg, als Gedeputeerde der Staten Generaal 
2. de Heer van Cattenbroek, als Gedeputeerde in de Raad van Staten 
3. de Heer van Ouwerkerk, als Gedeputeerde in de Generaliteitsreken-

kamer voor de tijd van drie jaar. 
Zo blijven er van de vijf commissies nog altijd drie onvervuld. Nog driemaal 
zullen de Geëligeerden om het Placet van de Gouvernante moeten vragen. Nog 
vier voorgedragen personen zullen door de Gouvernante voor „niet aangenaam" 
gehouden worden voordat tenslotte alle commissie-plaatsen bezet zullen zijn.20) 
De Gouvernante maakt hier een onbeperkt gebruik van het Recht van Placet 
dat in het Regeringsreglement van 1674 verankerd lag: 

„Ende dat het Lid, wiens tourbeurte het wesen sal, eenige van de voorsz. 
(zesjarige) Deputation te doen, den Persoon daartoe te committeren, sal 
presenteren aan de Stadhouder van dese Provintie in der tijdt, ende dat 
het aan denselven Stadhouder vrij sal staan de voorsz. gepresenteerde per
sonen te verklaren voor aangenaam, ofte niet aangenaam, sonder ge
houden te sijn daarvan enige redenen te geven".21) 

De Stadhouder kon zo de tegenstanders van zijn politiek weren. 
De gebeurtenissen in de eerste maanden van 1752 zijn te beschouwen als de 
voortekenen van het „Staatsonweer" dat in het jaar 1753 boven Utrecht losbarst. 
De leden van het College van Geëligeerden werden voor drie jaar aangesteld. 
Het Regeringsreglement van 1674 schreef voor: 

„dat zij drie maanden voor het einde deezer drie jaren kennis van het ein
digen hunner bedieningen zouden moeten geven aan de Stadhouder, die 
hen 6f voor nog drie jaren in dienst zou mogen laten, óf anderen in hunne 
plaats aanstellen,... zonder enige nominatie van iemant".22) 

Zo maken in februari 1753 de Geëligeerden hun opwachting bij de Gouvernante 
om de continuatie van hun ambt te verzoeken. Hardenbroek doet in zijn „Ge
denkschriften" uitvoerig verslag van deze Visites en zijn verhaal is te plas
tisch om het niet in zijn geheel weer te geven. Alleen het verslag van de vi
site van de Heer van Mijdregt ontbreekt. 

Doublet 23J 
segt aan de Princes: indien sijn persoon van enige dienst aan 't landt, de provin
cie, of het huis van Hare Koninklijke Hooghydt dagt, dat sig alsdan tot de con
tinuatie recommandeerde; krijgt antwoort, dat op sijn tijd desselfs intentie soude 
doen weten; vraegt verder nae sijns vrouws24) welstant etc. en wilde H.K.H, doe 
henen gaan, dog Doublet segt Haer Hoogheydt nog te moeten betuigen indien 
enige onaangenaamheden in de regering van Stigt Haer Hoogheydt mogte voor-

20) R.A. Utrecht, Archief van de Stalen van Utrecht, inv. nr. 722, Prothocolle van 
de Resolutiën genomen bij de Heeren Geëligeerden. 10 april 1752. 14 april 1752, 
31 mei 1752. 7 juni 1752. 
21) v. d. Water, Deel I. p. 172. 
22) v. d. Water, Deel II, p. 170. 
23) Francois Doublet, Heer van Groeneveld. 
vanaf: 1747 Lid van het College van Geëligeerden. 
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komen, deselve nergens anders door veroorsaakt wierden als door sommige 
lieden die haar eyge intrest alleen sogten en alles in verwarring brengen; 

Renesse 25) 
heeft drie à ses dagen daarna audiëntie gehad segde omtrent hetselfde, kreeg ook 
diergelijke antwoort, alleen uitgesondert het laatste; edog doe Haer Hoogheydt 
over de gladheyt van de weg gesproken hadt, keerde sig meede om en ging 
henen. 

Nellesteyn ^) 
omtrent hetselfde, edog doe die vroeg of ietwas van Haer Koninklijke Hoog-
heydts ordres was naer de provintie, antwoordde de princes: „Ik bedank jou 
seer" ging henen en sprak nóg over het weer nóg over de reys. 

Weiland 27J 
president van staat, nog wiert geantwoord dat het aangenaam soude wesen hem 
plaisier te können doen en wiert ontvangen terwijl Haer Hoogheydt besig was 
met te schilderen, blijvende sitten met de pinceel in de handt. 

Re g ter en 28) 
heeft niet gesegt hoe ontvangen is alleen seyde hij : op deselfde manier omtrent. 

Leusden 29) 
segt: heel vriendelijk en wel. 
Giessenburg en Pesters souden ook particuliere audiëntie gevraagd hebben ten 
selven eynde, soo Regteren sey, edog begreep wel dat meersquanswijs was30). 

De ontvangst van de eerste drie heren blijkt niet al te vriendelijk uitgevallen; de 
heren Doublet, Renesse en Nellesteyn worden dan ook per 1 mei 1753 niet 
als Geëligeerden herbenoemd. 
Het geheel laat niet na in Utrecht veel gerucht te veroorzaken: roddelpraat 
gaat van mond tot mond. Een zekere Van der Nul, mogelijk een ondergeschik
te van Giessenburg vertelt: 
„dat dan sijn Heer met de anderen wel om soude können springen alsse Wel
lend altoos jae, Leusden nog meer, Meydrecht swakkelijk, en de nieuw inkomen
de per se".31) 
Ook een panflettenregen daalt over het Sticht neer: op poëtische wijze wordt 

24) Constantia Johanna Loten. 
25) Jor. Willem Jacob van Renesse tot Lockhorst, 
vanaf: 1731 Lid van het College van Geëligeerden. 
26) Wouter Hendrik van Nellestein. 
vanaf: 1746 Lid van het College van Geëligeerden. 
27) Jor. Godard van Tuyll van Serooskerken, Heer van Weiland en Nederhorst. 
vanaf: 1725 Lid van het College van Geëligeerden. 
28) Jan Hendrik Graaf van Rechteren, Heer van Westerveld. 
vanaf: 1745 Lid van het College van Geëligeerden. 
29) Rudolf Leusden. 
vanaf: 1726 Lid van het College van Geëligeerden 
30) Hardenbroek, Deel I p. 105. 
31) Hardenbroek, Deel I p. 108. 
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soms commentaar gegeven op het ontslag van de drie Geëligeerden.32) 
Er zijn echter ook schimpdichten van minder allooi en opvallend zijn daarin de 
felle uitvallen in de richting van Willem Nicolaas Pesters.33) 
De Heer van Rennesse houdt op 3 mei 1753 na een twee en twintigjarige zit
tingsperiode zijn laatste toespraak in het College van Geëligeerden; zijn Advijs 
wordt ook in druk verspreid.34) 
Nadat van de scheidende heren afscheid is genomen, wordt aan de twee nieuw 
benoemde Geëligeerden zitting in het College verleend; het zijn de Heren: Jonk
heer Jan Floris van Nassau la Lecq, Heer van Ouwerkerk en de heer Mr. Lau
rens Pit.35) 
Een negende Geëligeerde wordt niet benoemd, de Gouvernante reserveert zich 
deze raadsplaats en houdt zodoende een middel paraat om op het ogenblik dat 
het hââr nuttig en nodig voorkomt, haar macht in het College opnieuw voelbaar 
te maken. 
Al met al hebben nu sinds december 1750 drie nieuwe heren hun intrede in 
het College gedaan. 
— de Heer Jan Pesters, Heer van Cattenbroek 
— Jonkheer Jan Floris van Nassau La Lecq, Heer van Ouwerkerk 
— en de Heer Mr. Laurens Pit. 
Deze drie heren stonden buiten de afspraak die de Geëligeerden onderling in 
October 1747 hadden gemaakt over de verdeling van de door het College te 
vergeven ambten. Op 23 October 1747 was naar aanleiding daarvan een „Regle
ment" opgesteld, dat is: een rooster volgens hetwelk de heren ieder op hun beurt 
een ambt zouden mogen bekleden of vergeven. 
In juli 1754 komt het ambt van Bisschopsheemraad van de Lekdijk Bovendams 
vacant. Volgens het rooster is de Heer van Weiland aan de beurt. De drie 
nieuwe heren vragen zich af: 

„of in vervolg geen andere schikking omtrent de Begeving van alle dier-
gelijke Ampten diende te worden vastgelegd." 36) 

In de vergadering van 6 juli 1754 wordt het „reglement" van 23 October 1747 
„buiten effect gesteld": 

„zullende voortaan de Ampten en Commission, aan het Lid of op den 
Tour der Heren Geëligeerden komende te vervallen en te vaceren, met 
onderling Harmonie en bij Vrindelijke Inschikking worden vergeven".37) 

Het systeem van „Reglement maken" zal bij de bespreking van de verhouding 
tussen de Stadhouder en de Utrechtse Vroedschap nog ter sprake komen. 
In verband met wat De Witte van Citters38) opmerkt over de terminologie van 
het „Reglement maken" moeten wij ernstig rekening houden met de mogelijk-
32) G.A. Utrecht, Bibliotheek 1027x 
..De Klagen Stigtse Maagdt", 1753 (handschrift) 
33) G.A. Utrecht, Bibliotheek 1027xx, 
..Voor Advies van de Heer van Renesse" met „De Klagende Maagt van Utrecht" en 
eenige andere gedigten. Utrecht 1753. 
34) G.A. Utrecht, Bibliotheek 1027xx, 
..Voor Advies Van de Heer van Renesse". Utrecht 1753. 
35) Geparenteerd aan de Familie Godin. 
36) R.A. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van de 
resolution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 6 juli 1754. 
37) R.A. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722. Prothocolle van de 
Resolution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 6 juli 1754. 
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heid dat in feite een nieuw rooster is opgesteld waarin ook de nieuwe heren op
genomen waren. 
Het is misschien geschikt om als afsluiting van dit stuk over het College van 
Geëligeerden even stil te staan bij de opmerkingen die I. Vijlbrief in zijn studie 
naar aanleiding van het College maakt. 
Hij schrijft in zijn inleiding op de gebeurtenissen in de stad Utrecht in de jaren 
1780 - 1787: 

„Haar woeligheid had het Sticht een regeringsvorm bezorgd waarin aan 
de aristocratie kunstmatig het overwicht was verschaft door de handhaving 
van een antiquiteit, het College van Geëligeerden".39) 

Er zijn twee mogelijkheden: óf de schrijver vergeet dat het College van Geëli
geerden slechts voor de helft uit edellieden bestond óf de schrijver gooit de 
aristocratie, de Utrechtse Ridderschap, op één hoop met het stedelijk patriciaat. 
Dit laatste lijkt het meest waarschijnlijk gezien zijn typering van Utrechts bur
gerij op pagina 149 van zijn boek: 

„nog steeds was de samenstelling van deze burgerij dezelfde als in vroe
ger eeuwen: een machtige aristocratie van adellijke en burgerlijke ori
gine . . . etc."40) 

Zeker uit de aristocratie en het patriciaat kwamen de regenten voort die zit
ting hadden in de Utrechtse bestuurscolleges, maar binnen die colleges waren 
aristocratie en patriciaat, of zoals Vijlbrief het uitdrukt: „aristocratie van 
adellijke en burgerlijke orgine" eikaars concurrenten. De maatschappelijke schei
ding tussen edelman en burger, ook al had deze laatste zich een landgoed 
verworven, sneed in de 18de eeuw nog diep en het was geen eenvoudige zaak 
om als burger in de Ridderschap „geadmitteert" te worden zoals verscheidene 
Utrechtse heren ondervonden.41) 
Wanneer Vijlbrief over de Geëligeerden verder schrijft: 

„Afwisselend hadden Holland en Oranje deze aristocratie in het zadel ge
houden", 

dan heeft hij in zoverre gelijk dat „Holland" zo goed als „Oranje" het College 
van Geëligeerden nodig hadden om in de Utrechtse Statenvergadering een 
meerderheid te formeren en dat geen van beide ermee gebaat zou zijn als deze 
„antiquiteit" verdween. En als de schrijver daarop laat volgen: 

„en de hoofdstad had deze willekeur met weerzin verdragen", dan rijst 
toch even de vraag: „Wie of wat moeten we onder „de hoofdstad" ver
staan?" 

We moeten aannemen dat Vijlbrief hier de „democratische Patriotten" op het 
oog heeft en zeker niet de bestuurders van de Stad Utrecht. 
Voor deze laatste was het college evenzeer als voor de politieke krachten bui
ten het gewest, in het politieke spel een bruikbaar instrument. 
Inmiddels hebben wij gezien hoe na 1750 de Stadhouder het College van Ge
ëligeerden in zijn macht brengt, daartoe in staat gesteld door de rechten die het 
Regeringsreglement van 1674 hem verleende. 

38) De Witte van Citters, p. XI 
39) Vijlbrief, p. 158. 
40) Vijlbrief, p . 149 
41) Pogingen in die richting werden in de 18de eeuw ondernomen door de heren 
d'Ablaing, Godin en van Borsselen. 
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In 1750 wordt een 9de of Supernumeraire Geëligeerde aangesteld. In 1752 
houdt de Gouvernante vast aan het Recht van Placet inzake de „Zesjarige" 
commissies. 
In 1753 tenslotte ontslaat zij drie leden uit het College. Vooral deze laatste 
maatregel maakte diepe indruk. 

De Stadhouder en de vroedschap van Utrecht na 1747 

De middelen waarmee de Stadhouder zijn overwicht vestigde in het Eerste 
Lid van de Staten van Utrecht, staan hem ook ter beschikking ten aanzien van 
het Derde Lid van die vergadering. 
Het Derde Lid omvat, zoals bekend de Stad Utrecht, en de Steden: Amers
foort, Montfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Binnen het Derde Lid heeft 
de stad Utrecht ongetwijfeld het overwicht gehad. 
Op de samenstelling van de stadsregeringen heeft de Stadhouder beslissende 
invloed: De Vroedschappen, (die tesamen de regering van een stad vormen) 
worden jaarlijks door hem aangesteld. De Stadhouder kon de Vroedschappen 
ieder jaar op de daartoe vastgestelde tijd: 

„óf in dienst houden, óf geheel, óf ten dele veranderen naar zijn welge
vallen" 4'2). 

Ook de vervulling van de verschillende ambten binnen en buiten de respec
tieve steden, door leden van de Vroedschap is aan de Stadhouderlijke goed
keuring onderworpen. 
Het reglement van 1674, dat sedert 1747 weer van kracht is vormt ook hier de 
grondslag van de Stadhouderlijke bevoegdheden. 
De Stadhouderlijke macht nu, wordt in de Utrechtse Vroedschap eerder voel
baar dan in het College van Geëligeerden; werden daar, zoals wij gezien hebben 
in 1753 drie heren niet herbenoemd, reeds in 1749 was dit met vier leden van 
de Utrechtse Vroedschap het geval. 
In October van dat jaar worden: 
— Mr. Cornelis van Cleef, Lid van de Vroedschap v.a. 1722 
— Mr. W. van Dam, Lid van de Vroedschap v.a. 1729 
— Mr. Everhard van Harscamp, Lid van de Vroedschap v.a. 1741 
— Mr. I. C. Martens, Lid van de Vroedschap v.a. 1733 
niet in de vroedschap herbenoemd 43). 
In hun plaats worden vier nieuwe heren als Vroedschap aangesteld en deze 
worden tegelijkertijd ieder voorzien van een commissie, hetgeen tot gevolg 
heeft dat vier „ouder Heren" moeten worden „overgeslagen". 
Over deze gang van zaken doet Oud-Burgemeester H. A. Wttewaall van Stoet-
wegen, die tot de „overgeslagen" heren behoort in de Vroedschap zijn „Beklag" 
44) 

Het is helaas niet mogelijk hier verder in te gaan op de schilderachtige figuur 

42) v. d. Water, Deel l p . 171. 
43) Hardenbroek, Deel I p. 44. 
44) H. A. Wttewaall, Heer van Stoetwegen, Beklag, uitgebracht in de Vroedschap 
der Stad Utrecht, dewegens dat vier leden dier Vroedschap bij de herbenoeming door 
Z. Hgh., in 1749 waren voorbijgegaan. (Medegedeeld door Jhr. Mr. J. L. A. Martens 
in: B.M.H.G. I (1877) p. 377). 
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die deze Oud-Burgemeester moet zijn geweest, iemand die consequent en prin
cipieel steeds dân protest aantekent wanneer naar zijn mening de rechten van de 
Stad Utrecht aangetast worden. Zélfs noemt hij als achtergrond van zijn „dis-
gratie": 

„dat ik geweest hebbe tegens de successie van het Stadhouderschap in 
de vrouwelijke linie, dog niet tegen de successie in de mannelijke alsoo 
daar meer exempels waren. 
Hier heeft men het nu gevonden, waarinne Wttwaall sig heeft vergeten 
en ondankbaar getoond aan den Huyse van Orangie en Nassauw . . . 
Temeer worden ik daar in bevestigt, om dat meer Heren met mijn, die 
mede tegens de successie in het vrouwelijke sijn geweest, hetselfde weder
vaart dat mijn overkomt, te weten, dat zij mede stilsitten en gepostponeerd 
worden voor jongere Heeren, als hier voor is gesegt".43) 

Ook nu nog - 11 maanden nadat het Stadhouderschap door de Staten van 
Utrecht erfelijk is verklaard - ook in de vrouwelijke lijn, geeft Wttwaall zijn ar
gumenten daategen in de Utrechtse Vroedschap ten beste. 
De Erfelijkverklaring zal hieronder nog ter sprake komen. 
Niettemin wordt duidelijk hoe de Utrechtse Vroedschap in de greep van de 
Stadhouder geraakt; een greep waaruit zij zich niet zal kunnen losmaken, niet 
na de dood van de Stadhouder en ook niet na de dood van de Gouvernante 
Anna; dan mede door toedoen van Willem Nicolaas Pesters. Het is nu de gele
genheid om zijn activiteiten nader te belichten. 

Het nu bijna honderd jaar oude boek van Jhr. De Witte van Citters „Contracten 
van Correspondentie" bezet in de vaderlandse historiografie een eenzame 
plaats. De ondertitel „Bijdragen tot de Geschiedenis van het Ambtsbejag in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden" verhult weinig maar is niet bepaald in
nemend. Het onderwerp van het boek is niettemin van onschatbaar belang voor 
het inzicht in de verhoudingen binnen de Federale, de Gewestelijke en de Ste
delijke bestuurscolleges van de Republiek. 
De schrijver heeft zelfs het onderwerp van zijn boek zó klaar en helder aange
duid dat ik niet beter doen kan dan de eerste regels van zijn inleiding hier 
letterlijk aan te halen: 

„Dat het regeren eer en profijt geven kan, is van de vroegste tijden opge
merkt; geen wonder dat zij die het tot regeren gebragt hadden alle kracht 
inspanden om hunne posten te behouden." 46) 

Een Contract van Correspondentie is nu niet anders dan een vaak schriftelijke 
afspraak tussen degenen die zitting hadden in een bestuurscollege, om de amb
ten, functies, met de daaraan verbonden emolumenten onder elkaar te verdelen 
of te laten circuleren en een stap verder gaande, om de samenstelling van het 
college zoveel mogelijk te continueren. 
Gevolg van deze Contracten was het ontstaan van familieregeringen in de ste
den en gewesten, d.w.z. dat bepaalde families generaties lang bepaalde bestuurs
colleges beheersten, met uitsluiting van andere families. Tegen het einde van 
de 18de eeuw, als de Republiek „op haar laatste benen loopt" wordt hierop 

45) Wttewaall, in: B.M.H.G. I (1877) p. 386. 
46) De Witte van Citters, p. I. 
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veel kritiek geuit, maar reeds in de 17de eeuw bloeide het systeem. 
Mogelijkerwijze was het een onvermijdelijk euvel in een maatschappijstructuur 
als die van een Republiek, waarin de hovelingen ontbraken en het aantal be
taalde ambtenaren uiterst gering was en het merendeel van de administratieve 
en bestuurlijke taken vervuld werden door privé-personen, behorende tot de 
vermogende burgerij. 
Hoe dan ook de Contracten van Correspondentie vormen een integrerend onder
deel van het bestuurssysteem van de Republiek, in Stadhouderlijke zowel als 
in Stadhouderloze periodes. 
Ook binnen de Utrechtse Vroedschap waren zij een geaccepteerd verschijnsel, 
zozeer zelfs dat wij een dergelijk contract, hier „Reglement" genaamd, in het 
Resolutieboek van de Vroedschap terugvinden.47) 
Het Reglement dateert van 8 september 1713 en de deelnemers zijn verdeeld 
in twee „Classen". 
In de tweede „Classe" zien wij ook opgenomen Nicolaas Pesters, vader van 
de broers die het uitgangspunt voor dit onderzoek vormen, Nicolaas Pesters 
behoorde niet tot de meest invloedrijke personen in de stad; deze waren vere
nigd in de eerste „Classe" met aan het hoofd de Burgemeester Quint. Het hele 
contract is eigenlijk zijn werk, volgens het „Biografisch Woordenboek" van Van 
de Aa,48) dat soms verrast door zijn details. 
In 1747, het jaar van de aanstelling van Willem IV tot Stadhouder in het ge
west, is dit „Reglement" nog steeds van kracht en wij zien nu de Utrechtse 
Vroedschap een poging wagen om het ook door de Stadhouder aanvaard te 
krijgen. Daartoe wordt een commissie naar Den Haag gezonden en een copie 
van het Reglement aan de Stadhouder overhandigd: 

„om desselfs goedvinden te verstaan, of in vervolg van tijd hetzelve 
Reglement soude moeten worden geobserveerdt, offwel de respective 
Classen gemortificeerd, sulkxs dat de te maken Nominatie van Burge
meesteren en Schepenen soude moeten geschieden door de gesamentlijcke 
veertig Raden. . . " 49) 

De vraag is hier of de Nominatie zal plaats hebben door alle veertig leden van 
de Vroedschap óf dat zij zal verblijven in de handen van degenen die het 
„Reglement" ondertekend hadden. De Stadhouder voelt zich echter geenszins 
gebonden aan het „Reglement" van 1713 en geeft in een brief van 9 October 1747 
te kennen: 

„dat het voorgeschreven Reglement van de beyde Classen voortaan ten 
eenen male zal cesseren; en dat de nominatie van Burgemeesteren en 
Schepen bij vervolg zal moeten worden geformeerd uyt het gehele Corps 
van de Regering..." 50) 

Er is dunkt me geen reden om zoals Vijlbrief doetS1) eraan te twijfelen of het 

47) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie inv. nr. 121 Resolution van de Vroed
schap. 24 juli 1713. 
48) van der Aa, Deel IX, p. 166. 
49) G.A. Utrecht, Archief der Secretarie inv. nr. 121, Resolutiën der Vroedschap, 
21 augustus 1747. 
50) G.A. Utrecht, Archief der Secretarie inv. nr. 121 Resolutiën der Vroedschap, 
10 October 1747. 
51) Vijlbrief, p. 139. 
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„Reglement" van 1713 is blijven voortbestaan. De Stadhouder heeft vanaf 
zijn aanstelling steeds vastgehouden aan de rechten die het „Regeringsregle
ment" van 1674 hem in het gewest verleende. Het „Reglement" van 1713 was 
daar ten enenmale mee in strijd: immers waarom zou de Stadhouder zich beper
kingen opleggen t.a.v. de candidaatstelling voor de vervulling van ambten in de 
Stad Utrecht? 
In 1759 echter komt binnen de Utrechtse Vroedschap een nieuw Contract van 
Correspondentie tot stand. 
Vierentwintig Utrechtse Vroedschappen nemen er aan deel. 
Willem Nicolaas Pesters, die zelf geen zitting in de Vroedschap heeft, staat 
aan het hoofd van deze Correspondentie die hem bij de Patriotten zo berucht 
zal maken en hem een plaats in de vaderlandse geschiedenis zal verzekeren. 
Over deze Correspondentie doet in 1782 een Patriots pamfletschrijver een boekje 
open: 

„De dood van Mevrouw de Princesse wel voorzien zynde, moest men 
zyn banden vastleggen; het was niet genoeg dat onze Regenten zich aan 
den Stadhouder verbonden zagen door dat gehaatte Reglement van 1674; 
men moest de gelegenheid waarnemen om dien band nog nader te doen 
knellen, en daartoe bereidde den EXoverste (i.e. Pesters) met behulp van 
de Heer Woertman, by voorraad een Reglement tot oprechting van een 
Correspondentie van twee maal twaalf Heeren . . . 
Zoo ras de Dood van Mevrouw de Princes (i.e. de Gouvernante Anna) 
daar was, deed hy Exoverste eenige van de jongste Raaden uit de Vroed
schap ten zijnen Huize komen, dien hy het voorgeschreeve Reglement 
heeft voorgehouden en doen teekenen, terwijl hy eenige van de Oudste 
Heeren aan een ander Huis en wel van de nu oud-Burgemeester Van 
Buuren, heeft doen te zamen komen, die hy evenals de voormelde jonge 
Heeren, dat Reglement aldaar heeft voorgedragen en doen teekenen. 
Van een zoodanig kunstje bediende hy zig, om onder het Hertogelijk 
Bestier, geduurende de minderjarigheid van den Prince zig van Regenten, 
immers van de meerderheid derzelve te verzekeren. 
Hij presideerde altoos in de Correspondentie der jongere Heeren en deed 
hen op de voort te brengen zaaken, na zijn goedvinden besluiten; dit ge
daan zijnde bragt hy hetzelfde over in de Correspondentie van de oudere 
Heeren en maakte voorts met hen overleggingen om de zaaken overeen
komstig zijn plan in de Raad tot beslag te brengen... 
Het is zedert de instelling van deeze Correspondentie, dat men den Ex-
oversten heeft genoemd DE KOETZIER of de ZWEEPVOERDER van 
het TWEEMAAL TWAALF-SPAN". &) 

Het doel van deze Correspondentie kan niet anders geweest zijn dan de ver
zekering van de rechten van de Stadhouder in het gewest in deze in dynastiek 
opzicht zo precaire jaren. Na de dood van de Stadhouder in 1751 overlijdt nu 
in 1759 zijn vrouw, de Gouvernante Anna, twee minderjarige kinderen achter
latend, Princes Caroline 16 jaar en Prins Willem V 10 jaar oud. 
In samenhang met de Voogdijregeling, die nu van kracht wordt, is het Contract 

52) G.A. Utrecht, Bibliotheek 1129 (pamflet) 
..Biographia Ultrajectina of Guide Legende van de Stichtse Sinterklaas" Deel II, p. 12. 
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van Correspondentie, dat in 1759 binnen de Vroedschap van de Stad Utrecht 
wordt opgericht een belangrijk middel om de Stadhouderlijke rechten veilig 
te stellen. In het licht van wat hiervoor (p. 35-38) over de houding van de 
Utrechtse Vroedschap verteld is, kan het niet verwonderen dat van de kant van 
de Stadhouder omgezien wordt naar middelen om de greep op de Stad te be
houden. 
Ook voor de positie van de Stadhouder in de Utrechtse Statenvergadering is 
de Stad Utrecht van grote betekenis, zoals wij gezien hebben (p. 40) en zoals wij 
nog zullen zien (p. 58). 
Het politieke aspect van deze Correspondentie is dan ook opvallend en ver
klaart tegelijkertijd hoe Willem Nicolaas Pesters, hoewel hij geen lid van de 
Utrechtse Vroedschap is, toch aan het hoofd kan staan van een Correspondentie 
binnen dat College. 
Op de structuur van de Correspondentie van 1759 kan ik hier niet ingaan. 53) 
Wel moet vermeld worden dat de Correspondentie een lang leven beschoren 
is geweest. Als in 1766 Prins Willem-V zelf de uitoefening van zijn Stadhouder
lijke rechten ter hand neemt blijft de Utrechtse Correspondentie voortbestaan 
met Willem Nicolaas Pesters aan het hoofd. 
Degenen die tijdens zijn minderjarigheid de zaak van de Stadhouder in de af
zonderlijke gewesten hadden gediend geven hun machtpositie niet licht prijs 
aan de nu 18-jarige Prins. 
Het karakter van Prins en de afhankelijkheid van zijn vertrouwelingen bren
gen mee dat hij zich, meerderjarig geworden, van deze vertrouwelingen niet 
ontdoet. 
Zó blijft Willem Nicolaas Pesters ook na 1766 de Utrechtse Vroedschap be
heersen en alleen de Patriotse woelingen in de jaren tachtig zullen aan die ge
steldheid van zaken een eind maken. 

De erfelijkverklaring van het Stadhouderschap en de 
aanvullende voogdijregeling in de provincie van Utrecht 
1747 -1754 

De politieke betekenis van Jan en Willem Nicolaas Pesters bereikt haar hoogte
punt in de jaren 1759-1766. Beiden zien erop toe dat de rechten van de Stad
houder in gewest en stad Utrecht gedurende deze feitelijk Stadhouderloze jaren 
onverkort gehandhaafd blijven. 
De middelen daartoe waren gegeven in de Resolutie, door de Staten van Utrecht 
aangenomen op 17 april 1754 „rakende de Voogdije of Waerneminge van het 
Erf stadhouderschap, Kapitein- en Admiraelschap Generaal deser Provincie". 
Alvorens over te gaan tot de bespreking van dit voor de geschiedenis van het 
gewest zo belangrijke stuk, is het dunkt me op zijn plaats een ogenblik stil te 
staan bij de totstandkoming van de Resolutie, op 10 januari 1748 in de Utrecht
se Statenvergadering genomen met betrekking tot de Erfelijkverklaring van 
het Stadhouderschap in deze provincie. De Resolutie van 1754 immers moet be
schouwd worden als een aanvulling daarop. 

53) Mogelijk heeft de „correspondentie" van 1713 geheel of gedeeltelijk als voorbeeld 
gediend. 
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In de Resolutie van 10 januari 1748 wordt het Stadhouderschap en Kapitein-
en Admirael Generaelschap erfelijk verklaard, zowel in de mannelijke als in de 
vrouwelijke lijn. Dit laatste was zonder meer een novum en betekende onge
twijfeld een versterking van de positie van de Stadhouder en zijn familie. 
De zaak komt het eerst in het College van Geëligeerden ter sprake op voorstel 
van de Heer van Giessenburg. In de vergadering van 23 October wordt besloten 
de Erfelijkverklaring in de vergadering van de Staten te brengen. Inmiddels 
wordt op 16 november van dat jaar door de Staten van Holland en West-
Friesland tot de Erfelijkverklaring in de vrouwelijke en de mannelijke lijn be
sloten. 

Deze nu, zenden aan de Geëligeerden een afschrift54) van hun Resolutie verge
zeld van een brief met de aanbeveling een dergelijke Resolutie ook in Utrecht te 
doen aannemen. Het antwoord van de Geëligeerden is op zijn zachtst gesproken 
ietwat korzelig; refererend aan een toespeling op „goede Nabuurschap en Intel
ligentie tussen de twee Provincie" in de brief van de Staten van Holland, 
antwoorden zij: 

„Wij mogen en kunnen met meer genoegen voorbeelden van latere tijden 
gedenken, wanneer wij als vrienden en Naburen hebben geharmonieerd 
en U. Ed. Gr. Mog. zig zoveel aan onze concurrentie hebben laten gele
gen zijn, dat in zaken van belang niets hebben willen doen zonder alvorens 
met ons te communiceren. 
Het was te wenschen geweest, Ed. Gr. Mo. Heeren, dat in het geval, nu 
voorhanden zijnde, hetzelve ook had kunnen geschieden en dat in een zaak 
van dat gewigt en waervan het behoud en het welzijn van de Republiek 
het waer en eenig oogmerk is, met gelijke schreden was geprocedeert en 
het niet mögt schijnen dat de ene Bondgenoot den andere wil vervangen 
en alleen de roem van navolging overlaten".55) 

Op 18 december 1747 bewilligen de Geëligeerden in de Erfelijkverklaring van 
het Stadhouderschap en Kapitein- en Admiraelschap Generael op de voet als 
dit in de Hollandse Statenvergadering gebeurd was. 
Ook in de Utrechtse Vroedschap ging het met de Erfelijkverklaring niet „van 
het leien dakje". Op 17 October 1747 wordt in dit college hieromtrent een 
voorstel gedaan door: C. B. Albinus die sedert 12 October van dit jaar zitting 
in de Vroedschap had. 
Dit optreden van „onze Benjamin" zoals Burgemeester Stoetwegen de voorstel
ler noemt, leidt tot verhitte „disputen" in de vergadering56). In navolging van 
het besluit van Geëligeerden wordt op 6 januari 1748 door de Vroedschap de Re
solutie op het Erfstadhouderschap aangenomen,57) echter bij afwezigheid van 
„de jongste Vroedschap" Albinus. 
Deze voelt zich hierdoor zo gegriefd dat hij zich zet tot de opstelling van een 
„Protest", hetgeen voor Burgemeester Stoetwegen aanleiding is voor het ver-

54) R.A. Utrecht, Archief Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van Resolu
tion genomen door de Heren Geëligeerden, Brief dd. 18 november 1747. 
55) R.A. Utrecht, Archief der Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van Reso
lution genomen door de Heren Geëligeerden, 18 december 1747. 
56) Hardenbroek, Deel I p . 4. 
57) G.A. Utrecht, Archief der Secretarie inv. nr. 121 Resolutiën der Vroedschap 
6 januari 1748. 
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vaardigen van een „Contra-Protest". Bij de inhoud van deze „Protesten" 57) wil 
ik niet stilstaan. Wél blijkt uit een en ander dat de Erfelijkverklaring een omstre
den punt is. In het licht van wat in het voorgaande over de positie van de Stad
houder gezegd is behoeft dit niet te verbazen. Niettemin wordt door de Reso
lutie van de Staten van Utrecht d.d. 10 januari 1748 de Erfelijkheid van het 
Stadhouderschap in de mannelijke en de vrouwelijke lijn ook in dit gewest, een 
feit. 
In 1751 na de dood van de Stadhouder Willem IV wordt de Erfelijkverklaring 
van het stadhouderschap effectief in de vrouwelijke lijn. Prinses Anna van 
Hannover, weduwe van Willem IV neemt de uitoefening der Stadhouderlijke 
rechten ter hand onder de titel van Gouvernante. 
In de erfopvolging van haar kinderen in geval van minderjarigheid, was toen 
nog niet voorzien. In de eerste jaren van haar bewind brengt de Gouvernante 
nu in de verschillende gewesten een aanvullende voogdijregeling tot stand. 
Aan deze aanvullende voogdij regeling is onlangs aandacht geschonken door 
N. A. Bootsma, die in zijn boek „De Hertog van Brunswijk", er een hoofdstuk 
aan wijdt. Ongetwijfeld hebben deze aanvullende voogdijregelingen in de vader
landse historiografie niet de aandacht gekregen die zij verdienen.58) Voor de 
continuïteit van het Oranje-bewind zijn zij van het grootste belang. 
Uit de structuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden volgt dat voor 
ieder gewest een afzonderlijke regeling tot stand moest worden gebracht. In het 
kader van dit onderzoek is het vanzelfsprekend, dat alleen aan de voogdijrege
ling voor het gewest Utrecht aandacht wordt geschonken. Over de totstandko
ming van de regeling in dit gewest schrijft Bootsma: 

„Tegenover de republikeinen, van wie van Tuyll van Serooskerken heer 
van Zuylen de voornaamste was, stonden de vertrouwelingen van de 
Prinses; d'Ablaing van Giessenburg en Pesters van Cattenbroek uit het 
Lid der Geëligeerden en D. Woertman, vroedschap der stad Utrecht . . . 
Ook hier kwam dus de oppositie vooral van de Ridderschap. De heren 
Edelen hadden in 1752 gemeend, naar voorbeeld van hun Hollandse 
collegae, het initiatief te moeten nemen bij het ontwerpen van een voog
dij-regeling en in de toen geïnstalleerde commissie ad hoc geven zij ook 
volledig de toon aan. . . 
Toen de Prinses besloot zich ook in Utrecht met de voogdij te gaan be
moeien, blijkbaar dus in de zomer van 1753, dacht zij er natuurlijk niet 
over met deze Commissie in zee te gaan. 
D'Ablaing en de zijnen kregen de opdracht een plan op te stellen naar het 
Hollandse voorbeeld".39) 

Wat Bootsma hier opmerkt over de „oppositie van de Ridderschap" is van 
belang voor het inzicht in de verhouding tussen de drie Leden van de Staat in 
de Utrechtse Statenvergadering. 

57) „Contra-Protest en Beklag van Mr. Hendrik Assuerus Wttewaall, Eerste Burge
meester der Stad Utrecht, tegen het: 
Protes van de Heer C. B. Albinus. alderjongsten Raad in de Vroedschap derselver Stad 
van de 22 Januari 1748". 
Universiteitsbiblotheek Utrecht, Verzameling Pamfletten, niét gecatalogiseerd. 
58) Bootsma, p. 59. 
59) Bootsma, p. 132. 
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Voor het ogenblik echter is het belangrijk vast te stellen dat de Utrechtse voog
dijregeling het werk is geweest van enige vertrouwelingen van de Prinses. 
Op 17 april 1754 wordt in de Utrechtse Statenvergadering de „Resolutie om
trent de Voogdije over den Onmondigen Heere Erfstadhouder" aangenomen. 
Pas bij de inwerkingtreding in januari 1759 na het overlijden van de Gouver
nante Anna, wordt de regeling gepubliceerd.60) 
Wat nu de inhoud van de voogdijregeling zelf betreft, zij begint met de meer
derjarigheid vast te stellen: 

„op den geadimpleerden ouderdom van achttien jaren zulks dat zijne of 
hare Hoogheid alsdan ipso facto zal worden gehouden te hebben aange
treden en gesteld te zijn in de dadelijke Exercitie van de Digniteiten en 
Charges van Erfstadhouder en Kapitein- en Admirael Generael dezer 
Provincie". 

Vervolgens worden de Staten van Utrecht aangewezen als voogden: 
„Ten opzichte v a n . . . de Voogdije of Waernemige van het Erf stadhou
derschap, Kapitein- en Admiraelschap Generael dezer Provintie is goedge
vonden en verstaen dat deselve by hunne Ed. Mog. zal worden geexer-
ceerd . . . " 61) 

Wij hebben vroeger (p. 40) gesteld dat de machtspositie van de Stadhouder 
in het gewest Utrecht berust op de meerderheid in de Utrechtse Statenvergade
ring. 
Het eerste Lid der Staten, de Geëligeerden en het Derde Lid, de Stad en Steden 
zijn door het Stadhouderlijk benoemingsrecht afhankelijk. Kon de Stadhouder 
zodoende bij zijn leven de greep op het gewest behouden, hoe werd daarin dan in 
de voogdijregeling voorzien? 
Het „vijfde Poinct" van de resolutie, „rakende het bestellen van de Regeringe 
deser Provintie" geeft daarop het antwoord: Ten aanzien van de Geëligeerden, 
die voor drie jaar zitting hebben, wordt vastgesteld: 

„Dat bij expiratie van de voorsz, tyd en vervolgens van drie tot drie jaren 
de Geëligeerde Raden aen de Heeren Staten als exererende Voogdije. . . 
zullen doen een verzoek om continuatie, welk verzoek niet zal mogen 
worden afgeslagen of daerin gedifficulteerd als met Eenparigheid der drie 
Leden van Staet en met gelijke Eenparigheid van de Regenten van ieder 
Lid in het bijzonder".62) 

Ten aanzien van het Lid der Stad en Steden dat voorkomt uit de Vroed
schappen van respectievelijk de Stad Utrecht en de Steden Amersfoort, Mont-
foort, Rhenen en Wijk bij Duurstede, die jaarlijks benoemd worden, wordt 
vastgesteld dat: 

„De Raed, of Vroedschap der voorsz. Stad en Steden door hunne Ed. 
Mog. in hunne meergemelde kwaliteit alle jaren worden gecontinueerd 
en niet als bij Eenparigheid van de drie Leden van Staet en gelijke Een
parigheid van Regenten van ieder Lid in het bijzonder, veranderd mogen 
worden".63) 

60) Nederlandsche Jaarboeken 1759 Deel I. p. 321. 
61) Nederlandsche Jaarboeken 1759. Deel I p. 325. 
62) Nederlandsche Jaarboeken 1759, Deel J p. 330. 
63) Nederlandsche Jaarboeken 1759, Deel I p. 331. 
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Samenvattend kunnen wij stellen dat door middel van deze twee bepalingen 
uit de voogdijregeling, de samenstelling van genoemde twee Leden van de 
Utrechtse Statenvergadering „bevroren" wordt voor de duur van de minderja
righeid. Formeel zijn veranderingen binnen deze Leden van Staat wel mogelijk 
maar de vereiste „Eenparigheid" verleent aan ieder afzonderlijke „Regent" een 
absoluut veto-recht, dat tegen iedere verandering binnen één der drie Leden van 
Staat gebruikt kan worden. 
Wanneer wij nu bedenken dat sedert 1753 (p. 47) in het College van Geëligeer-
den het Stadhouderlijk gezag overheerst en dat in 1759 bij inwerkingtreding van 
de voogdijregeling, de Utrechtse Vroedschap door middel van het Contract van 
Correspondentie van Willem Nicolaas Pesters aan banden gelegd wordt, dan 
is het duidelijk dat de provincie Utrecht, óók tijdens de minderjarigheid van de 
Stadhouder in het „Stadhouderlijke vaarwater" gehouden kon worden, door de 
vorming van een meerderheid. 
Formeel is de positie van de Staten van Utrecht, die als voogden in de rechten 
van de Stadhouder zijn getreden, nu ongelofelijk sterk; alleen de „Eenparig
heid" die in bovengenoemde belangrijke zaken vereist wordt, ondermijnt deze 
positie tot in haar diepste diepten. 
Immers: de vereiste „Eenparigheid" garandeert de eerdergenoemde bevrie
zing" van de constellatie zoals die bij het leven van de Gouvernante was en de 
meerderheid, die toen in Utrechtse Statenvergadering gevormd werd door het 
Lid der Geëligeerden + het Lid der Stad en Steden, zou ook na haar dood ge
vormd kunnen worden. 
Tegelijkertijd wordt in 1759 het systeem der „Contracten van Correspondentie", 
voor zover het de Stad Utrecht betreft, een middel in de hand der Stadhou
dersgezinden om een groot bestuurscollege als de Vroedschap van Utrecht, on
der controle te houden. 
Er is in Utrecht dan ook geen sprake van een omwenteling in anti-Stadhouder
lijke of „Staatsgezinde" zin, gedurende de minderjarigheid van Willem V in 
de jaren 1759-66. 
De visie op deze periode in de verschillende handboeken behoeft zoal geen 
revisie dan toch wat meer nuance, zeker voorzover het de provincie Utrecht 
betreft. Japikse schrijft in zijn „Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis 
van Nederland" over deze jaren: 

„De hoofdzaak was, dat in de gewesten de bevoegdheden van het Stad
houderschap voor de verderen duur van de minderjarigheid van Willem 
V door de Staten als politieke voogden waargenomen d.w.z. als in Stad-
houderloze tijden geregeld werd: de regenten kregen dus de eigenlijke 
macht weer in handen.".64) 

De voorstelling van zaken die Geyl in zijn „Geschiedenis van de Nederlandse 
Stam" geeft, komt met die van Japikse overeen: 

„Van 1759 tot 1766 werd het stadhouderlijk regiem, dat Anna met zo'n 
drift en ijver, zij het met zo weinig succes, in zijn volheid had zoeken 
te bezwaren, feitelijk doorbroken. De magistraatsbestellingen, waarvan 
zij een straffe teugel op de regenten had gemaakt, kwamen weer aan de 

64) Gosses, I. H. en Japikse, N., Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van 
Nederland. 's-Gravenhage 19473, p. 671. 
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steden zelf; de regeringsregelementen werden opgeschort. De regenten 
kregen voor die korte spanne tijds hun in 1747-48 veloren vrijheid terug". 
65) 

Wij hebben hierboven (p. 45-46) gezien dat de Utrechtse Vroedschap in 1759 
wel onder zeer speciale voorwaarden „haar vrijheid terugkreeg". De „Corres
pondentie" van Willem Nicolaas Pesters beperkte deze terdege en van een terug
keer naar de toestand van vóór 1747 kan misschien naar vorm maar zeker niet 
naar inhoud, sprake zijn. 
Het Stadhouderschap beleefde kort na het herstel in 1747, in dynastiek opzicht, 
kritieke jaren. In het bovenstaande hoop ik duidelijk gemaakt te hebben hoe 
het Stadhouderschap deze crisis in de Provincie Utrecht met succes heeft kun
nen doorstaan. 
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